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Alleen heel veel tekst

Koffie werd waarschijnlijk het eerst door de mens opgemerkt in het Koninkrijk Kaffa (c. 1390-

1897), dat nu in Ethiopië ligt. Hier werd het buna, bunn of bunchum genoemd, wat 'boon' 

betekent.[3]

Over de ontdekking van koffie als drank bestaan verschillende legenden. Een hiervan gaat over 

een herder genaamd Kaldi. Hij zag dat zijn geiten na het eten van bepaalde bessen erg 

opgewonden werden. De herder plukte er een aantal van, kookte ze en verkreeg hierdoor een 

aftreksel met een tot dan toe onbekende geur. Die drank was bitter, maar gaf ook een gevoel van 

voldoening en helderheid van geest.[4] Een ander verhaal gaat over 

een Soefigeleerde uit Jemen die naar Kaffa reisde en van de bessen een drankje maakte. Koffie 

zou hierna wijn hebben vervangen als religieuze drank.[5] Ook is er nog een verhaal van een naar 

de woestijn verbannen geestelijke uit de Jemenitische havenstad Mokka die vanwege de honger 

besloot de bessen van een koffieplant te koken.[6]

De drank werd zowel opgemerkt door Arabische handelaren als door de beroemde Perzische 

arts Avicenna. Naar alle waarschijnlijkheid hebben Arabieren de teelt van koffieplanten in gang 

gezet. Ondanks pogingen tot geheimhouding en het handhaven van een uitvoerverbod, werd 

koffie spoedig populair in de meeste islamitische landen. De havenstad Mokka werd de 

belangrijkste distributeur vanwaar de koffie naar Egypte en Syrië werd getransporteerd. De 

koffiesoort mokka is naar deze stad vernoemd. Zowel islamitische geestelijken als Ethiopische 

christelijke geestelijken hebben de drank verboden vanwege het stimulerende 

en verslavende effect. Deze verboden zijn altijd weer na verloop van tijd ongedaan gemaakt.
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Tekst en afbeelding

Koffie werd waarschijnlijk het eerst door de 

mens opgemerkt in het Koninkrijk Kaffa (c. 

1390-1897), dat nu in Ethiopië ligt. Hier werd 

het buna, bunn of bunchum genoemd, wat 

'boon' betekent.[3]

Over de ontdekking van koffie als drank 

bestaan verschillende legenden. Een 

hiervan gaat over een herder genaamd 

Kaldi. Hij zag dat zijn geiten na het eten van 

bepaalde bessen erg opgewonden werden. 

De herder plukte er een aantal van, kookte 

ze en verkreeg hierdoor een aftreksel met 

een tot dan toe onbekende geur. Die drank 

was bitter, maar gaf ook een gevoel van 
voldoening en helderheid van geest.
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Situatie

https://download.courseware.nl/Articulate/ACT/Voorbeelden/voorbeeldmodule/story.html


Context

https://cenariovr.com/app/#/view/4t8?zfile=live.zip&amp%3Bid=6236%22


Herkenbaar
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Hoe wil jij 360 graden video inzetten?




